
Започна подготовката на кампанията  Европейската седмица на 

мобилността‘2019 

 

МОСВ даде началото на кампанията  „Европейската 

седмица на мобилността `2019“, която се организира 

всяка  година  в  периода  16 – 22  септември  от  

Европейската комисия.  

Започна подготовката на кампанията и в България. 

Регистрацията за дейности е отворена. 

Европейската седмица на мобилността призовава за 

промяна в поведението ни и търси по-устойчиви 

транспортни решения и по-добро качество на въздуха. 

Със посланията си кампанията е обединяващ фактор за местните власти, институциите, 

бизнеса, неправителствения сектор, за да живеем с грижа за околната среда в 

комфортни и чисти градове. 

 

Тази година „Европейската седмица на мобилността“ се провежда на тема „Безопасно 

ходене и колоездене“, под мотото „Върви с нас“. 

Регистрацията на дейностите и инициативите на общини, училища и организации в 

отбелязването на Европейската седмица на мобилността е отворена и може да се 

направи на официалния сайт на кампанията. Форма за регистрация на български 

език: Тук. 

Указания за регистрация и участие на Общините в ЕСМ: Тук. 

РИОСВ приканва за участие в кампанията общините, училищата, фирмите и 

гражданите на област Пазарджик   

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 

септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат 

устойчивия транспорт, като по този начин осигурят на своите граждани по-чиста 

околна среда и по-здравословен начин на живот. Инициативата стартира през 2000г. 

под надслов „Ден без автомобили“, като общоевропейска инициатива. Нейната 

популярност расте с всяка изминала година и е с все по-широка обществена подкрепа. 

Целта на кампанията е хората по-често да заменят автомобилите с ходене пеша или 

с велосипеди, популяризиране на идеята за споделено пътуване, изграждане на 

велоалеи и устойчиви инициативи в посока по-чиста околна среда. България ежегодно 

се включва в провежданата от Европейската комисия кампания „Европейска седмица 

на мобилността”, като координатор на национално ниво е МОСВ. 

Всичко за Европейска седмица на мобилността 

Ръководство – тематични насоки и наръчник за местните власти 

Постер  

 

https://www.moew.government.bg/
http://www.mobilityweek.eu/
http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg
https://new.riewpz.org/upload/file/kampanii/Ukazania%20ESM-2019.pdf
https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2019_EMW_Leaflet_BG.pdf
https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2019_EMW_Manual_BG_web.pdf
https://new.riewpz.org/upload/file/aktualno/2019%20EMW%20Poster%20BG.pdf

